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Van de redactie!
Beste lezer,
De afgelopen paar maanden is er een hoop van de ouders van
de jeugdleden gevraagd. We hebben Jantje Beton-collecte
gelopen, we hebben een ouderavond gehad, er is een
klussenbord opgesteld en we hebben de grote Paas-SpoHi
(SponsorHike) gelopen om geld op te halen voor het
zomerkamp.
Op het moment dat dit KK’tje ter print ligt bij Hans Roosen (zie
ook pagina 2) is nog niet bekend hoeveel geld er is opgehaald
bij de SpoHi, wel weten we dat we veel mazzel hebben gehad
met het weer en de inzet van alle kinderen en ouders!
De opkomst op de ouderavond (pagina 13) was boven
verwachting, en ook vanuit de ouders die helaas niet konden
komen is veel belangstelling getoond. De opkomst kan ons
natuurlijk niet hoog genoeg zijn, toch zijn we tevreden!
Ook de opbrengst en de inzet bij de Jantje Beton-collecte
maakte ons blij (pagina 14).
Wij gaan proberen het prikbord met openstaande klussen zo
vaak mogelijk buiten te zetten voor en na opkomsten. Tot nu
toe zijn er helaas nog maar weinig klussen vanaf gepakt, maar
gelukkig hebben veel ouders wel hun hulp toegezegd.
Wat we eigenlijk willen zeggen met dit stukje, is dat we heel
erg blij zijn met de inzet en meewerkendheid van alle ouders.
Alle hulp is vrijwillig en vrijblijvend, maar het wordt enorm
gewaardeerd. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we
dit vasthouden! Dan beloven wij dat scouting 100% bar– en
kantinedienstvrij blijft :)

Welpen (7-11 jr. jongens)
Scouts (11-14 jr. gemengd)
Explorers (14-18 jr. gemengd)
Stam (18+, gemengd)
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redactie@kameleonkinheim.nl

Groepsnieuws
Nieuwe drukker gezocht!
Sinds jaar en dag is Hans Roosen, oud-bestuurslid van onze groep, betrokken bij de
totstandkoming van het KK’tje. Anderhalf jaar geleden heeft een nieuw team de
redactie van hem overgenomen, wel heeft hij nog elk nummer het printwerk op zich
genomen. Hiervoor zijn wij hem heel dankbaar!

Na de zomervakantie gaat hij dit helaas niet meer kunnen doen. In het volgende
nummer, dat vlak voor kamp uitgegeven gaat worden, gaan we hem natuurlijk op
gepaste wijze bedanken voor alle inzet. Voor na de zomervakantie zijn wij nu echter wel
op zoek naar iemand die, het liefst zo goedkoop mogelijk, het printwerk kan verzorgen.
Het sponsoren van het KK’tje door (kleine) bedrijven is ook mogelijk. In ruil voor een
paginagrote advertentie op maat met een publiek van minstens 100 koppen wordt het
printwerk gesponsord door een bedrijf. Wij staan open voor alle suggesties!

redactie@kameleonkinheim.nl
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Doorgeefpen
De Doorgeefpen wordt iedere editie doorgegeven aan een andere
vrijwilliger van de KK. Deze keer: Bas de Vries, leiding bij de Marala’s en
de webmaster van onze website en bijbehorende Apps.

Na Joost is het nu mijn beurt voor de doorgeefpen. Voor
degenen die mij niet kennen: ik ben Bastiaan Willem de Vries
(Shere-Khan). 22 jaar oud en woon in Haarlem. Bas mag ook
trouwens.
Ik ben vanaf mijn achtste jaar begonnen als Welp bij de
Kameleon Kinheim (met Mang als leiding, die gaat ook al lang
mee!) en ben nooit meer weggegaan. Nu zit ik bij de Stam, en
ben bijna sinds een jaar actief als leiding bij de Marala’s. Hier
probeer ik naast alle glitter-knutsel-paarden dingen ook stoere dingen te doen tijdens de
opkomsten. Soms zien jullie mij ook wel eens helpen bij andere speltakken zoals de
Welpen, Scouts en Expo’s.
Naast het leiding geven ben ik beheerder en maker van de website van de Kameleon
Kinheim. Omdat we super veel gave dingen doen tijdens opkomsten heb ik een manier
bedacht om dit snel te delen. Ik heb een App gemaakt voor op je telefoon (KK Snap!),
hiermee kan je snel een foto maken en op de website zetten zodat iedereen hem kan
zien. Natuurlijk wordt deze wel eerst gekeurd.
Natuurlijk doe ik ook nog wat naast Scouting. Ik hou van tennis en tafeltennis. Boeken
niet zo. Ik heb een eigen bedrijf (Bwebdesign) waarmee ik websites en andere dingen
maak. Op vakantie gaan is ook best wel leuk vind ik. In februari ben ik naar Stockholm in
Zweden geweest en ik kom net terug uit China (Peking en Shanghai). Soms klim ik nog
wel eens op de klimmuur in Spaarnwoude. Op een goede dag bereik ik de top, op een
slechte dag zwaai ik naar je vanaf 2 meter hoogte.
Vanaf toen ik heel klein was ging er iets fout bij mij, daardoor loop ik een beetje raar.
Hoewel het steeds beter gaat zal ik niet zo goed zijn in bepaalde dingen als andere
mensen. Hier bij de Scouting vonden ze dit helemaal niet erg, houden ze rekening met
mij, en doe ik al jaren lang met plezier mee met alle activiteiten. Wat ik hiermee wil
zeggen is dat het niet uitmaakt wie je bent, of waar je vandaan komt. Ik heb gemerkt dat
je bij ons bij de Kameleon Kinheim altijd welkom bent.
Mocht je denken, goh die Shere-Khan, die wil ik wel eens wat vragen. Of een stoer
verhaal vertellen dat je hoger klom dan ik op de klimmuur. Spreek mij maar aan! Vind ik
heus niet erg!
Ik geef de doorgeefpen door aan Petra Bouquet (penningmeester). Ik ben benieuwd wat
voor gave verhalen Petra gaat vertellen.
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Bevernieuws
Zaterdag 15 maart hebben de bevers een heerlijke lunch klaargemaakt voor de pappa’s,
mamma’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. We hadden broodjes met kaas of ham,
gebakken ei, pannenkoeken en nog veel meer! Het was heerlijk en wat een hoop
mensen! Het geld dat we hiermee hebben opgehaald gaat naar het uitje dat we eind juni
gaan organiseren voor de bevers.
Zaterdag 5 april hebben we twee bevers geïnstalleerd. Kayran en Thibault, gefeliciteerd!
Jullie zijn nu officieel bevers! Onze groep bestaat nu uit 8 bevers, super gezellig!
Op zaterdag 19 april zijn we samen met de Marala’s naar de kinderboerderij geweest. De
bevers vonden dit super leuk! We hebben ook nog een aantal spelletjes met z’n allen
gespeeld.
Wat staat er nog op het programma?
Op 10 mei vieren we Keets verjaardag. We gaan allemaal leuke spelletjes spelen en
misschien wel iets lekkers bakken!
17 mei gaan we een nachtje slapen op het clubhuis. Dit doen we om alvast te oefenen
voor het groepskamp!
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Maralanieuws
Het is alweer eventjes geleden maar eind
februari kwam er een heuse tijdreiziger langs
bij de Marala’s!
Voqnar uit de toekomst kwam langs met de
mededeling dat er in de toekomst een ijstijd
was aangebroken! Na ons een
welkomstdrankje gegeven te hebben, tevens
genaamd Voqnac, vertelde hij ons dat hij van
betrouwbare bronnen gehoord had dat op
ons scouting terrein een bepaalde vloeistof
te vinden is die de ijstijd kan verhelpen.
Alleen de Marala’s wisten van niks…
Voqnar besloot maar op onderzoek uit te gaan, en gaf de Marala’s de wijze raad om zich
voor te bereiden op de ijstijd. En dat gingen we ook doen! In de middag zijn we naar de
BP dag gegaan op de ijsbaan.
Toen we terug kwamen en heerlijke patatjes gegeten
hadden kwam Voqnar weer langs. Hij had een stukje
zilverkleurige materie bij zich. Voqnar was er achter
gekomen dat in de scouting gebouwen een kaart
naar de vloeistof lag en dat die te vinden was door
andere stukjes zilverkleurige materie te vinden, dit
kan alleen met gebruik van een bijzonder soort licht,
zaklamplicht.
Zo vonden we vier stukken van de kaart, die samen 1
geheel vormden. En ja hoor! We konden de vloeistof
vinden op de plek die aangegeven was!
Voqnar kon nu weer veilig naar huis en de ijstijd
beëindigen. En de Marala’s konden lekker slapen en
genieten van het feit dat ze zich niet meer op de kou
hoeven voor te bereiden!
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Welpennieuws
De linkermouw op de welpenblouse is eigenlijk een soort schoolrapport, maar dan leuker. In plaats van
cijfers is er aan vrolijk ontworpen insignes te zien waar de welp in kwestie allemaal verstand van heeft.
Zo lopen de meeste welpen rond met het zakmes-insigne, dat betekent dat zij precies weten hoe je
met een zakmes om moet gaan en hoe je er veilig mee werkt. Vorige maand hebben de welpen er een
badge bij gekregen: het geschiedenis-insigne!
In drie opkomsten hebben de welpen van alles geleerd over de belangrijkste dingen
uit een bepaalde tijdsperiode. We begonnen een hele tijd geleden: 230 miljoen jaar
geleden werd de aarde bewandeld door dinosaurussen in alle soorten en maten. Zij
leefden heel lang en gelukkig (behalve als je geen T-rex was, want dan werd je
opgegeten), totdat een meteoriet 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan
het feest. Door middel van een ren-je-rot quiz weten de welpen nu een aantal
dino’s te benoemen aan de hand van een plaatje (wisten jullie dat de meeste dino’s
waarschijnlijk veren hadden?), en ook hebben zij hun fantasie losgelaten op een
stapel papiersnippers die met behulp van een prittstift al snel werden geordend tot
de angstaanjagendste prehistorische monsters.
De week erna hebben we een hele grote sprong voorwaarts gemaakt: we waren in de middeleeuwen
beland. In de middeleeuwen gebeurde er vooral honderden jaren niets op het gebied van technische
vooruitgang. Opa’s hoefden toen geen verhalen te vertellen over hoe het in hun tijd ging, want in hun
tijd ging het precies hetzelfde. Om in leven te blijven waren de taken goed verdeeld. Ook bij ons. We
gingen met zijn allen middeleeuwe groentesoep maken. De ene groep sneed de knolselderij en de
penen, de andere groep knoopte een driepoot om de pan in op te hangen en de derde groep stookte
een mooi vuurtje. Terwijl de soep lekker hing te pruttelen gingen de welpen in groepjes op papier hun
eigen middeleeuwse stad tekenen. De dobbelsteen bepaalde wat er in de stad ging gebeuren: kwam er
een vuurspuwende draak om de huizen te verwoesten of verdiende de stad juist bergen met goud
doordat iedereen er kwam om handel te drijven?
De derde opkomst maakten we weer een sprong in de tijd. Geen miljoenen jaren dit keer, maar 500
jaar vooruit naar de jaren 1800 tot 2014. De tijd waarin een aantal uitvindingen zijn gedaan die het
leven voorgoed zouden veranderen. Elektriciteit, machines voor in fabrieken en computers met
internet. Maar hoe werkte een lopende band in zo’n fabriek nou precies? Om daarachter te komen
deden we een 100 jaar oude chocoladekoekjesfabriek na. Iedereen aan de lopende band had zijn eigen
taak. Aan het begin degene die de voorraad onbewerkte chocola omsmolt, en aan het eind de welp die
de kwaliteit controleerde voordat het koekje in de verkoop ging. We weten nu ook waarom ze in 1874
hebben besloten dat kinderen niet meer in fabrieken mogen
werken: ze eten alles op onder het werk!
Gelukkig is er geen enkele welp geweest die meer dan één opkomst
van de drie geschiedenis-opkomsten heeft gemist, dus heeft
iedereen zijn insigne verdiend!
Groetjes,
De Welpenleiding
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Scoutsnieuws
De scouts hadden 4 t/m 6 april een weekend op het Naaldenveld. Hieronder vindt u het
logboek van de Piranha’s waarin beschreven staat wat we allemaal hebben gedaan.
Vrijdag 4 April
Vandaag was de eerste dag van het weekend. Op het Naaldenveld moesten we alle
spullen uit de auto’s en aanhanger halen en naar de Driehoek brengen. Hier staan we de
rest van de dagen. Na de opening kregen we de plekken aangewezen waar we onze tent
op moesten zetten. Wij hadden onze tent best snel een mooi staan.
Na de tent opzetten gingen we aan het kampvuur zitten. Hier kregen we de standaard
regels van het Naaldenveld te horen. Daarna gingen we naar het sportveld om vanaf
daar naar de start plekken van het spel te gaan. Het spel ging niet door, maar waarom
werd ons niet verteld. Uiteindelijk gingen we een ander spel doen. We werden in
Heemstede gedropt met een koffertje. In dit koffertje zaten allemaal spullen./ In dat
koffertje zat ook een briefje met een uitleg. Eerder op de dag was namelijk de casinobaas
Donny langsgekomen. Hij had aan ons gevraagd of wij he wilde helpen met de financiële
hulp. Door de crisis komen er namelijk minder mensen naar het casino. Op dat briefje in
het koffertje stond dat we geld moesten gaan zoeken. Ons geld hing aan een brug. Nadat
we het geld hadden zijn we terug naar het terrein gegaan en zijn we gaan slapen –
Shannon
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Scoutsnieuws (vervolg)
Zaterdag 5 April
Om 10 uur ben ik gekomen. Toen hadden ze al gegeten. Eerst hebben we toen de keuken
opgebouwd. Ook gingen we toen eten. Daarna gingen we naar het sportveld. Daar
hebben we allemaal spelletjes gedaan. Eerst gingen we in patrouilles een estafette lopen.
Bij de eerste keer lopen moest iemand als kruiwagen lopen en 1 iemand hield die gene
vast. Daarna moest iemand op iemand anders rug. Daarna moest iemand koprollen. Dan
hinkelend, als kreeft en op handen en voeten. Daarna gingen we sokworstelen. Ook nog
een estafette waarbij er een krant op je buik moest blijven hangen. Daarna moesten we
achter een lijn gaan staan. Als je dacht dat er een minuut voorbij was moest je over de
lijn stappen. Ook nog een estafette waarbij je een sinaasappel moest voortduwen. Als
laatst nog touwtrekken. Toen we weer terug naar de driehoek gingen was Donny daar.
Hij vertelde dat we ’s avonds naar zijn casino mochten komen in ruil daarvoor gingen we
een maquette maken voor een nieuw casino. Daar gingen we meteen aan beginnen.
Daarna gingen we eten en ons omkleden voor de avond. In het casino kreeg je honderd
euro en daarmee mocht je spellen gaan doen om meer te verdienen. Toen we een poosje
bezig waren ging het licht uit en overvielen een paar mensen het casino. Omdat ze een
vuur gemaakt hadden konden we ze wel vinden in het donker. Toen hebben we ze
meegenomen en zijn ze ook scout geworden. Toen kregen we nog wat te eten en te
drinken en gingen we slapen – Neleke
Zondag 6 April
Vandaag was eigenlijk alleen het afsluiten van het kamp. We werden rond 8 uur gewekt
en rond half 9 stonden we allemaal buiten aan het ontbijt te werken, het grootste deel
van de tijd was het eigenlijk bij de lotters (combi van de leeuwen en de otters)
wentelteefjes te eten. Daarna was het tijd om de kookkist in orde te maken en de keuken
af te breken, dat ging beide bij onze patrouille erg vlot. Toen we klaar waren met het
afbreken van de keuken was de tent aan de beurt, toen de tent was afgebroken was het
tijd om te sluiten. Ook al was ik er maar een deel van het weekend vond ik het echt heel
leuk. Het casino was goed bedacht en nog beter uitgevoerd. Ik heb echt een heel leuk
weekend gehad – Martijn M
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Scoutsnieuws (vervolg)

Splash 2014
Het was de tweede keer dat ik mee was met de scouts. En weer was het super leuk om
mee te mogen. Eerst ging Jason de sprint doen en 1,5 uur later gingen de scouts mee
doen. Ik zelf was er alleen om aan te moedigen. En iedereen deed het fantastisch, alles
ging er uit wat er in zat. Onze zwemmers waren Mijke, shannon, Sjoerd, Frederieke,
Martijn, Janneke en Jason. De wedstrijd bestond uit twee helfde waar in je in 10 minuten
zo veel mogelijk moet zwemmen. De ene helft staat aan de ene kant en de andere helft
van het team stond aan de overkant. Dus als een zwemmer de kand aan tikte dan mocht
de volgende in het water duiken. Na de eerste helft hadden ze 640 meter gezwommen in
een bad van 25 meter, een top prestatie. Dat is ongeveer 4 baantjes per persoon! De
tweede helft hadden we 635 meter gezwommen, dat is dus 1245 meter!!! Dit was
genoeg voor….. De vierde plaats!!! Mijke en Jason waren beide onze sprinters beide
gingen ze super hard maar jammer genoeg niet genoeg voor een mediale. We hopen dat
er volgend jaar meer mensen mee kunnen doen! Dan kunnen we misschien 2 teams
vormen.
Nogmaals erg goed gezwommen iedereen,
Uw reporter Lucas Buchner
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Explorernieuws
They’re taking the hobbits to Isengard!
In het weekend van 8 en 9 februari zijn 3 explo’s en 1 begeleider op winterhike geweest. De winterhike
wordt elk jaar georganiseerd door de regio. Zij zetten een hike uit. Op zaterdag begin je op een plek,
loop je een tocht naar je eetpost. Vanaf daar loop je het tweede gedeelte van de tocht naar je
slaapplek. Dat is altijd geheim. De volgende dag is het afgelopen en ga je dood moe naar huis.
Charlotte, Wen-Xing, Sjoerd en ik gingen deze uitdaging aan. Wij moesten er voor zorgen dat we de
Hobbits gingen verslaan. Die zaterdag moesten we ons om 11.00 uur melden op Amsterdam Centraal.
Hier kregen wij onze informatie om naar de eerste post te komen. Er was een route getekend op een
snelhechterhoesje, die moesten we op de grote plattegrond leggen midden op het station van
Amsterdam. Toen we na een uurtje de post hadden gevonden, moesten we daar op een pleintje
kaartjes zoeken met de vijand van de Hobbits er op. We hebben er maar liefst 0 gevonden. Daarna
kregen we een andere tocht techniek, we begrepen er niets van. Toen we vaak fout gelopen waren
hadden we besloten om een noodenvelop open te maken. Toen vonden we de weg en waren we in het
Rijksmuseum. Vele posten later bereikten we eindelijk de eetpost. Althans dat dachten we, we
stonden in een straat die doodliep en waar een kano vereniging zat. Nadat wij een kwartier hadden
gezocht naar de post, gaven we het op. We wilden bijna weer terug lopen of de noodenvelop
openmaken, toen we iets verder een clubhuis zagen staan van een andere scoutinggroep. Daar kregen
wij uiteindelijk ons eten: Goulashsoep met een half Turks brood.
Vanaf daar moesten we de tram pakken die ons
in de buurt bracht van het Amsterdamse Bos. We
liepen tussen 22.00-0.00 in het bos, 3 meiden en
1 begeleider. Je ziet het vast voor je hoe dat
gegaan is. Op een gegeven moment schrokken
we ons allemaal dood: we dachten dat daar een
mens stond. Toen we gingen schijnen met onze
zaklantaarns bleek het gewoon een boomstam te
zijn. Uiteindelijk waren we om 1.30 op de plek
waar we gingen overnachten. Daar werd
achterelkaar door het nummer: They’re taking
the hobbits to Isengard. Rond 3.00 gingen we
uiteindelijk maar slapen.
Die ochtend gingen we lekker ontbijten met gebakken en andere lekkere dingen. Ook kwam de
prijsuitreiking. Wij wilden natuurlijk eerste worden. Maar als we dat niet werden, hadden we
afgesproken dat we laatste werden. En ja hoor, we waren laatste. Wij waren natuurlijk super blij, want
ja nu kon je laten zien dat je er aan mee gedaan had. Onze prijs is de bezichtigen in de Noordpool.
Groetjes Evelien
Het liedje zit nog steeds in onze hoofden 
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Om thuis te doen!
ballon in het vuur
Aan vuur kun je je lelijk branden. Een vlam van een kaars of een aansteker is namelijk heel
warm. Door die hitte kan de vlam stoffen kapot maken: verbranden. Gaat een ballon kapot
als je hem in een vlam houdt?

Nodig:
2 ballonnen
kraan met water
aansteker
volwassene
10 minuten

Stappen:
1. blaas de eerste ballon op

2. knoop de ballon dicht
3. vul de tweede ballon met water
4. knoop ook deze ballon dicht
vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je een ballon boven een vlam houdt?
5. vraag een volwassene om de aansteker aan te doen onder de ballon met lucht
vraag 2: Wat gebeurt er?
6. vraag een volwassene om de aansteker aan te doen onder de ballon met water
vraag 3: Wat gebeurt er nu?
vraag 4: Hoe denk je dat dit komt?

Wat gebeurt er waarom?
De eerste ballon gaat kapot door de warmte van het vuur. Het water in de tweede ballon
koelt het rubber van de ballon af. Daarom gaat de ballon met water niet kapot door de
warmte.
De vlam van de aansteker heeft een hoge temperatuur. De ballon met lucht knalt, omdat
het rubber van de ballon bij hoge temperatuur kapot gaat. De ballon met water knalt niet,
omdat water in de ballon het rubber afkoelt. Water heeft een grotere warmtecapaciteit
dan lucht, waardoor water meer warmte kan opnemen dan lucht. De ballon met water
neemt zoveel warmte van de vlam op, dat de temperatuur niet hoog genoeg wordt om het
rubber kapot te maken.
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Even babbelen met…
Mara! (Marala’s)
Een marala die Mara heet. Kan het nog mooier? Als ik haar vraag of zij het leuk vindt om
geïnterviewd te worden voor het KK’tje hoeft ze niet lang na te denken! Eens zien wat Mara
allemaal te vertellen heeft…
Hoe lang zit je al op scouting?
Vier jaar, ik was zeven toen ik op scouting kwam. Nu
ben ik bijna elf.

‘Ik wil later mensen en dieren
helpen als dat kan!’
Wat vind je het leukste om te doen op scouting?
Ik vind alles leuk. Vooral renspelletjes. We hebben ook
een keer in het donker een dropping gedaan, dat vond
ik ook heel leuk!
Wat hoop je dit jaar nog te doen op scouting?
Ik weet het niet echt, want ik vind alles leuk. Maar ik
hoop dat we weer een dropping gaan doen.
Wat zou je veranderen als je de baas was van scouting?
Niks! (denkt eventjes na...) Of misschien wat vaker een weekend. Met slapen enzo, bedoel ik.
Wat wil je later worden?
Ik weet het nog niet. Maar ik wil heel graag mensen en dieren helpen.
Wat wil je later worden op scouting?
Ik wil wel leiding worden. Van de marala’s misschien, maar ik weet het nog niet.
Wat is je lievelingsdier?
Een hond. Ze zijn heel trouw, ik wil zelf ook graag een hond. Het liefst een golden retriever of
een jack russell.
Wat is je lievelingskleur?
Paars, en donkerblauw.
En paars en donkerblauw door elkaar?
Nee, doe maar gewoon los…
Natuurlijk hoort er ook een foto bij het interview. Mara vindt dat een foto van haar in de boom
wel goed bij haar past. Dat hebben we geregeld!
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Terugblik ouderavond

Ouderavond 24 maart over Groepskamp 2014 en meer - een kort verslag
De ouderavond op 24 maart is goed bezocht; van ongeveer 45 kinderen waren er ouders/verzorgers
aanwezig. Degenen die er bij niet konden zijn hebben zeker wat gemist; voor hen volgt hier een kort
verslag.
Vanaf 19.30 uur was iedereen welkom. Gidsen Joey/H en Bastiaan/Mang hebben de ouders rondgeleid
over het buitenterrein en door de Noord- en Zuidpool. Met name de “verboden plekken” waren zeer in
trek.
De kampcommissie (o.l.v. van John-Paul/Sappol) verzorgde een flitsende presentatie over het
groepskamp 2014. Aangezien de inhoud geheim is voor de kinderen, treft u hier geen verslag van dit
gedeelte. Binnenkort zal de kampcommissie alle ouders/verzorgers d.m.v. een kampbrief informeren
over de details.
Voorzitter Milroy/Stambeer heeft de bestuursleden van de Vereniging en de Beheerstichting
voorgesteld, waarna hij samen met praktijkbegeleiders Nikkie en Ralph vrijwel alle leiding verraste met
het uitdelen van de kwalificaties. Deze kwalificaties worden toegekend door de Regionale Scouting als
leiding voldoet aan de eisen om speltakken te leiden. Kameleon Kinheim kan trots zijn op zo’n grote
groep jonge, enthousiaste en deskundige leiding.
Namens de Beheerstichting heeft Joost de ouders om hulp gevraagd op twee gebieden; bij het zoeken
naar huurders voor een vast dagdeel per week (er hangt nu een flyer in de Zuidpool) en bij het klussen.
Ter promotie van het klussen werd het “Kies UW klus – bord” onthuld. Dit bord zal iedere zaterdag
buiten staan. Ouders worden van harte uitgenodigd een klus voor hun rekening te nemen.
Laatste nieuws: de klus “Piopalenhok” is reeds geadopteerd door één van de aanwezige ouders.
Na het centrale gedeelte zijn alle speltakken naar hun eigen ruimte gegaan, waar de ouders met de
speltak(bege)leiding verder konden praten over speltakspecifieke zaken.

Rond 21.30 was de avond afgelopen.
Tijdens de
Groepsraadvergadering van 7
april is besloten om begin 2015
wederom een ouderavond te
organiseren. Als u suggesties
heeft voor de invulling of
uitvoering van deze avond kunt u
contact opnemen met Joost
Lambers
(Joost.lambers@gmail.com).

13.

Jantje Beton collecte

Het is al weer een aantal maanden geleden dat we met de leden, leiding en bestuur
gelopen hebben voor de Jantje Beton collecte.
De opkomst was behoorlijk, maar kan altijd meer en helaas werkte het weer niet alle
avonden even goed mee. Dit kwam mede doordat de collecte begin februari al werd
gelopen ivm vakanties en carnaval de eerste week van maart.
Dit jaar was er voor het eerst ook de mogelijkheid voor de bevers om op
woensdagmiddag onder begeleiding van ouders en oudere leden en leiding te
collecteren. Er waren 3 bevers die gelopen hebben.
Volgend jaar kunnen misschien ook de jongere marala’s en welpen mee lopen op de
woensdag middag.
En dan nu de opbrengst wat we opgehaald hebben, het bedrag is: 2360,00 euro,
Dit houdt in dat we 1180,00 euro krijgen voor de vereniging.
Ik denk dat we met z’n allen best trots mogen zijn op dit resultaat, ik ben het in ieder
geval wel.
Volgend jaar zal de collecte gewoon weer in maart worden gehouden en wel van 10
maart t/m 15 maart.
Tegen die tijd zal er weer een schrijven/mailing rondgaan om jullie op te geven.

Groeten
Petra Bouquet (penningmeester vereniging)

14.

